Thuiszorgcoördinator

CVA

De CVA thuiszorgcoördinator kan het
aanspreekpunt zijn voor al uw vragen
zoals:

Regio Maastricht - Heuvelland

• Ik voel me steeds zo moe.
“Is dit normaal, gaat dit voorbij?”
• Wat kan ik doen om herhaling te voorkomen?
• Word ik ooit weer de oude?
• Mijn partner is veranderd, hoe ga ik hiermee om?
• Kan en mag ik nog autorijden?
• Tijdens het lopen moet ik me concentreren, anders
verlies ik mijn evenwicht. Hoe ga ik hiermee om?
• Ik onthoud minder goed dan voor het CVA, wat
betekent dit?
• Ik zou zo graag eens op vakantie gaan, maar hoe?
• Ik zou zo graag eens met lotgenoten willen praten,
maar…

CVA thuiszorgteam
Het thuiszorgteam kan buiten de huisarts, uit meerdere hulpverleners bestaan, bijvoorbeeld de fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut. Zij kunnen zo nodig
worden ingezet bij de revalidatie in de thuissituatie.

Meer informatie en aanmelden?
Voor informatie en voor het aanvragen van deze
zorg kunt u contact opnemen met de CVA thuiszorgcoördinatoren:
06 - 5358 8281
06 - 4372 8351
070316 TZ002

• Rita Fleur
• Marlou Kallen

Mogelijke gevolgen die kunnen optreden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
Jaarlijks krijgen 41.000 personen
(meer dan 110 personen per dag) in
Nederland een CVA (Cerebro Vasculair
Accident) of anders genoemd een
beroerte. Een beroerte kan een herseninfarct (80%) zijn, een hersenbloeding
of een TIA (Transcient Ischemic Attack).
Een beroerte is een acute verstoring
van de bloedvoorziening van de
hersenen.

Verlamming
Spraak- en taalstoornissen
Incontinentie
Geheugenstoornissen
Moeite met handelingen
Somberheid
Impulsief en gehaast gedrag
Veranderd tijdsbesef

CVA thuiszorgcoördinator
De thuiszorgcoördinator maakt deel uit van de ketenzorg
CVA.
Binnen 2-3 weken na uw ontslag naar huis, neemt de
thuiszorgcoördinator telefonisch contact met u op om
een afspraak te maken voor een huisbezoek.
Wanneer u een CVA heeft gehad, kunnen wij ons voorstellen dat u heel wat vragen heeft. Hoe ga ik om met
de gevolgen van mijn CVA en waar kan ik terecht met
vragen of voor hulp? De CVA thuiszorgcoördinator is
er voor alle vragen die u heeft. Tijdens de nazorg huisbezoeken informeert de thuiszorgcoördinator u over
het CVA en bespreekt samen met u en uw omgeving
de gevolgen.
De thuiszorgcoördinator kan u adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van hulpmiddelen en het
inschakelen van andere hulpverleners of instanties.
De thuiszorgcoördinator neemt de tijd om te luisteren
naar uw ervaringen. Tevens zorgt zij/hij ervoor dat uw
arts op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen
uw revalidatieproces.

